ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Decembrie 2017, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Decembrie
2017, a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Decembrie 2017, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie
2017 al Consiliului Local Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si
functionarea Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul
alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui
de sedinta pentru luna Decembrie 2017 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN 28.11.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2017.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Decembrie 2017, domnul Macarie Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Decembrie 2017 domnul Manole Gheorghe.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 60
DIN 28.11.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie 2017
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Decembrie 2017, domnul Macarie Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Decembrie 2017 domnul Manole Gheorghe.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

1|Page
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA URECHENI

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea modificarii Organigramei si a
Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț
În conformitate cu prevederile art.107 din Legea nr.188/1999 republicată cu
modificările și completările ulterioare privind Statutul funcționarilor publici, funcțiile
publice se stabilesc pentru fiecare autoritate sau instituție publică prin hotărâre de
consiliu local la propunerea primarului în baza avizului Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici București.
In conformitate cu prevederile art 24 din Legea Nr 188/1999 republicata cu
modificarile si completarile ulterioare gestiunea curenta a resurselor umane din cadrul
institutiei este realizata de catre domnul Axinte Ovidiu secretarul comunei Urecheni.
Potrivit prevederilor art.36 alin. (3) lit. ”b” din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare consiliul local aprobă
în condițiile legii la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții a
aparatului de specialitate al primarului, al instituțiilor și serviciilor publice de interes
local, precum și reorganizarea și statul de funcții al regiilor autonome de interes local.
Conform prevederilor Legii nr.188/1999, structura organizatorică trebuie să respecte
anumite cerințe privind numărul de funcții publice în vederea constituirii
compartimentelor (birouri, servicii, direcții), numărul maxim al funcțiilor publice de
conducere este de 12% din numărul total de funcții publice.
Comuna Urecheni are în componență un numar de 3 sate și o populatie de 4000
locuitori .
Institutia Prefectului Judetul Neamt ne-a transmis situatia cuprinzind numărul maxim
de posturi în conformitate cu prevederile O.U.G nr 63/2010, pentru comuna Urecheni
fiind stabilite un numar de 32 posturi după cum urmeaza:
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 Număr maxim de posturi potrivit pct 1 din anexa la O.U.G. 63/2010 27 posturi.
 Posturi pentru Compartimentul de Poliție locală Urecheni potrivit
pct 3 din anexa la O.U.G 63/2010 -4 posturi.
 Posturi sofer microbuz scolar conform pct 5 din anexa la O.U.G Nr
63/2010-1 post.
Agentia Nationala a Functionarilor publici prin Adresa Nr 17470/2017 a emis aviz
favorabil pentru Organigrama si Statul de functii fiind adoptata HCL Urecheni Nr
23.09.05.2017.
Dupa aceasta data Organigrama si Statul de functii au suferit urmatoarele modificari
care trebuiesc actualizate:
1) Transformarea urmatoarelor functii vacante.
a) Compartiment agricol
-Transformarea functiei publice de consilier asistent vacanta in functie
publica de consilier debutant.
2) Ocuparea functiei de consilier debutant in cadrul Compartimentului Agricol
in urma concursului de recrutare din August 2017 fiind numit in functia publica de
consilier debutant domnul Isachi Ionel .
Avand in vedere faptul ca in urma desfasurarii procedurilor de achizitie publica s a
reusit achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru deszapezire si interventii pentru
deservirea acestuia fiind necesara infiintarea unei functii contractuale de sofer.
Pentru a ne incadra in numarul maxim de posturi conform OUG Nr 63/2010
propunem transformarea functiei contractuale vacante de muncitor din cadrul
Compartimentului Administrativ in functie contractuala vacanta de sofer in cadrul
aceluiasi Compartiment.
În conformitate cu cele de mai sus și cu respectarea prevederilor legale în domeniu, a fost
întocmită o nouă documentație privind funcțiile publice și cele contractuale, un nou Stat
de funcții și o nouă Organigramă pe care vi le supunem spre aprobare.
Primar,
TĂNĂSELEA ION
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
Proiect

H O T Ă R Â R E A NR
DIN
privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 17470 din 2017pentru functiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Adresa Institutiei
Prefectului Judetul Neamt Nr 4715/06.04.2017;
Tinand cont de Hotararile Consiliului local Urecheni Nr 23 din 09.05.2017 si Nr 24 din
09.05.2017 precum si rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea functiei
publice vacante de consilier debutant-Compartimentul agricol;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții privind funcțiile de demnitate
publică , funcțiile publice precum și personalul contractual a aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion
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R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL URECHENI
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
e_mail: primaria_urecheni@yahoo.com
H O T Ă R Â R E A NR 61
DIN 28.11.2017
privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de funcţii
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni,
județul Neamț

Consiliul local al comunei Urecheni, județul Neamț;
Având în vedere prevederile LEGII nr.188/1999 privind Statul funcționarilor publici,
(r2), cu modificările şi completările ulterioare,precum si dispozitiile din O.U.G Nr
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii Nr 273/2006 privind finantele publice
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, raportul
Compartimentului de specialitate ;
Tinand cont de avizul ANFP Nr 17470 din 2017pentru functiile publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni precum si Adresa Institutiei
Prefectului Judetul Neamt Nr 4715/06.04.2017;
Tinand cont de Hotararile Consiliului local Urecheni Nr 23 din 09.05.2017 si Nr 24 din
09.05.2017 precum si rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea functiei
publice vacante de consilier debutant-Compartimentul agricol;
Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Urecheni;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(3) litera “ b” si ale art.45 alin.(1) coroborat cu art.115
alin.(1) litera “b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea Organigramei aparatului de specialitate al
primarului comunei Urecheni, potrivit anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea Statului de funcții privind funcțiile de demnitate
publică , funcțiile publice precum și personalul contractual a aparatului de specialitate
al primarului comunei Urecheni, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta
hotărâre .
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi
contrare cuprinse în hotărârile adoptate anterior.
Art.4. Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate
prezenta hotărâre .

Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

EXPUNERE DE MOTIVE

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile art.82 alin. (1 )si (2) şi art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea
1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora:
Art.82
“(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de
burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.”
Art. 105
“(2) Finanţarea complementara se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din
sume defalcate din taxa pe valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de
cheltuieli:
d)” cheltuieli cu bursele elevilor.”
Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni ;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1), alin (2) lit. a) si d), alin. (6) lit. a),
punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu
modificarile şi completările ulterioare, prin care Consiliul Local are atribuţii privind
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni şi asigură, potrivit competenţelor sale şi în
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind educaţia.
In temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de primar, propun spre dezbatere şi
aprobare, Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al bursei sociale pe
care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT
Având în vedere expunerea de motive si proiectul de hotarire al domnului primar
Tanaselea Ion ;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale;
Având în vedere Ordinul nr. 5.576 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările
şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 1 din Legea nr. 215 din
2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, legea educaţiei
naţionale - finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
d) cheltuieli cu bursele elevilor.
De altfel, art. 82, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 din ianuarie 2011, Legea educaţiei
naţionale, prevede: (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de
ajutor social; (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Faţă de cele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind a p r o b a r e a
cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
de pe raza comunei Urecheni, judetul Neamt in anul scolar 2017-2018.

Consilier juridic
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect
HOTĂRÂREA
NR.
Din 28.11.2017
privind a p r o b a r e a cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni, judetul
Neamt in anul scolar 2017-2018

Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară;
Examinând:
-adresa Scolii Gimnaziale Urecheni nr 1436/17.11.2017 inregistrata in registrul intrari al
Primariei comunei Urecheni la nr 6694/21.11.2017;
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei domnul
Tanaselea Ion;
Având în vedere:
- Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.82, art.105 alin. (2) lit. (d) cu
modificări şi completări ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind ,,Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor”din învăţământul preuniversitar de stat ,cu
modificări ulterioare;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Potrivit dispoziţiilor art. 10, art.36 alin.(1), alin.(4) litera a) şi alin.(6) lit.a) pct.1 , art.
115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte cuantumul lunar al bursei sociale pentru anul scolar 2017-2018 la
valoarea de 140 lei /elev .
Art.2. După comunicarea cuantumului total al acestora , Scoala Gimnaziala Urecheni va
stabili în Consiliul de Administraţie numărul de burse sociale în funcţie de resursele
financiare alocate de la bugetul local .

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri

se încredinţeaza

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni şi Scoala Gimnaziala Urecheni.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul comunei Urecheni
- Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Urecheni
- Instituţia Prefectului Judeţului Neamt
- Scoala Gimnaziala Urecheni

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTĂRÂREA
NR. 63
Din 28.11.2017
privind a p r o b a r e a cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni, judetul
Neamt in anul scolar 2017-2018

Consiliul Local Urecheni, întrunit în şedinţă ordinară;
Examinând:
-adresa Scolii Gimnaziale Urecheni nr 1436/17.11.2017 inregistrata in registrul intrari al
Primariei comunei Urecheni la nr 6694/21.11.2017;
- expunerea de motive si proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei domnul
Tanaselea Ion;
Având în vedere:
- Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.82, art.105 alin. (2) lit. (d) cu
modificări şi completări ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului Ministrului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind ,,Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor”din învăţământul preuniversitar de stat ,cu
modificări ulterioare;
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
Potrivit dispoziţiilor art. 10, art.36 alin.(1), alin.(4) litera a) şi alin.(6) lit.a) pct.1 , art.
115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată , cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte cuantumul lunar al bursei sociale pentru anul scolar 2017-2018 la
valoarea de 140 lei /elev .
Art.2. După comunicarea cuantumului total al acestora , Scoala Gimnaziala Urecheni va
stabili în Consiliul de Administraţie numărul de burse sociale în funcţie de resursele
financiare alocate de la bugetul local .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri

se încredinţeaza

compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Urecheni şi Scoala Gimnaziala Urecheni.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Primarul comunei Urecheni
- Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Urecheni
- Instituţia Prefectului Judeţului Neamt
- Scoala Gimnaziala Urecheni

Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din
13 consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Primaria comunei Urecheni
Judetul Neamt

REFERAT,

Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de
Craciun “solicit aprobarea si achizitionarea de cadouri pentru elevii scolii gimnaziale Urecheni
, in limita a 10 mii lei , de la bugetul local. Cadourile vor consta din dulciuri, fructe ,citrice,
sucuri naturale si alte produse specifice sarbatorilor de iarna.Valoarea unui pachet se va stabili in
functie de nr.de copii comunicati prin adresa nr.355/2017, a Scolii Gimnaziale Urecheni.

Intocmit,
Vartolomei Maria

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei sume de bani pentru organizarea
Pomului de Craciun.

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- solicitarea conducerii Scolii Gimnaziale Urecheni pentru sprijinirea financiara
in vederea organizarii Serbarii Pomului de Craciun.
- referatul intocmit de doamna Vartolomei Maria consilier superior in cadrul
compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
- situatia materiala a celor 355 elevi care frecventeaza cursurile Scolii
Gimnaziale Urecheni mare parte dintre acestia provenind din familii modeste fara
situatii materiale.
- apropierea sarbatorilor de iarna si organizarea serbarii “Pomului de Craciun“.
Va supun spre analiza si dezbatere proiectul de hotarire cu privire la alocarea unei
sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun pe care va rog sa il analizati
si sa il votati.
Primar,
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
PROIECT

HOTĂRÂREA Nr
Din 28.11.2017
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand adresa Scolii Gimnaziale Urecheni, referatul intocmit de d-na Vartolomei Maria,
consilier superior in cadrul compartimentului financiar-contabil;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Tanaselea Ion, primarul comunei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„b”,alin.(4), lit.”a” si art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru asigurarea
cadourilor ce se vor acorda la Serbarea de Craciun unui numar de 355 copii din unitatile de
invatamint de pe raza comunei Urecheni.
Art. 2. – Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005

HOTĂRÂREA Nr 64
Din 28.11.2017
privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Vazand adresa Scolii Gimnaziale Urecheni, referatul intocmit de d-na Vartolomei Maria,
consilier superior in cadrul compartimentului financiar-contabil;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Tanaselea Ion, primarul comunei;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„b”,alin.(4), lit.”a” si art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru asigurarea
cadourilor ce se vor acorda la Serbarea de Craciun unui numar de copii din unitatile de
invatamint de pe raza comunei Urecheni.
Art.2. – Primarul comunei si compartimentul financiar-contabil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

catre autoritatile publice se stabilesc prin hotarare a consiliului local in functie de nevoile
proprii.
REFERAT

Forma anterioara modificarii a Ordonantei Guvernului nr.80/2001 prevedea o cota

Privind

lunara de combustibil de maxim 75 litri /autoturism.Conform punctului I.B.6.din Anexa

stabilirea

nr.3 la Ordonanta Guvernului nr.80/2001.consilile locale ale comunelor ,in desfasurarea

cotei de

activitatilor pot avea in dotare 1 (un) autoturism,propun un consum lunar de 200 litri.

consum lunar
de carburanti
pentru

Nu se va considera depasire la consumul de carburanti normat,consumul care ,la nivelul
anului se incadreaza in limita consumului de combustibil normat pentru
autoturismele,masinile si utilajele aflate in dotarea primariee Urecheni.

autoturismele
,masinile si
utilajele
apartinand

Avand in vedere prevederile Legii Contabilitatii,nr.82/1991,republcata,ordonanta
Guvernului privind controlul intern si controlul financiar preventiv,nr.119/1999republicata.

primariei

Avand in vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea si completarea OG

Urecheni.

nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru unitatile administrativ
teritoriale propun spre aprobare normativul de cheltuieli privind consumul lunar de
carburanti pentru autoturismele,masinile si utilajele aflate in dotare conform Anexei.

Conform
prevederilor
art.1 alin.(5)
din
Ordonanta

Contabil,
Vartolomei Maria

Guvernului
nr.80/2001
prin Legea
nr.258/2015,n

R O M ÂN I A

ormativele de
cheltuieli cu
privire la

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

consumul de

Proiect

carburant
pentru
autoturismele

HOTĂRÂREA Nr
Din 28.11.2017

utilizate de
1

privind
stabilirea

consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, masinile si utilajele
apartinand Primariei Urecheni

Consiliul Local al comunei Urecheni;
Avand in vederea prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta
Guvernului privind controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea si completarea OG
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si
institutii publice;
Luând act de Expunerea de motive, înaintată de Primarul comunei domnul Tanaselea Ion si
Raportul de specialitate , intocmit de Compartimentul financiar contabil;
Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.2, din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata.
HOTĂRĂSTE :
Art. 1 Se aproba consumul de combustibil lunar pentru autoturismele, masinile si utilajele care
deservesc activitatea proprie a Primariei Urecheni, conform anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare;
Art. 2 Nu se considera depasire la consumul de carburant normat pe autoturism, masini si utilaje ,
consumul care la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul
total de autoturisme, masini si utilaje aprobat pe institutie;
Art. 3 Primarul comunei, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care
Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Urecheni , va lua toate masurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;
Art.4 Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor si persoanelor interesate.
Iniţiator,
Primar Tanaselea Ion,

2

EXPUNERE DE MOTIVE
Avand in vederea prevederile :
o Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta Guvernului privind controlul intern
si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata;
o Legii nr.258/2015 pentru modficarea si completarea OG nr.80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;
Conform referatului intocmit e catre Compartimentul financiar-contabil propun urmatoarele
normative de carburant :
Nr.crt

Marca si tipul

URECHENI
1001
URECHENI114
0
URECHENI112
2

6 l/ora

Limita maxima
litri/luna/vehicul(sau
Conform Ordonantei
nr.80/2001 modificata)
100 litri motorina /luna
100 litri motorina /luna
200 litri motorina /luna

10l/ora

800 litri motorina/luna

8l/ora

300 litri motorina /luna

NT 10 SGU
NT 17 PCU

12 l/100 km
40l/100km in
localitate
35 l/100km in
afara localitatii
30l/ora utilizare
cu incarcatura

250 litri motorina/luna

Nr.inmatricula
re
1
2
3

Autoturism dacia Duster
Autoutilitara
Ifron

4
5

Buldoescavator
KOMATSU
Autogreder

6
7

Microbuz scolar
Autoutilitara MAN

8
9

Tractoras Wiking MT
Motofierastrau,cositoare,g
enerator de curent

Consum mediu/
Litri/100km/ora
De functionare

NT16 PCU
NT 05 YSD

30 litri benzina/luna
30 litri benzina /luna

Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea
Proiectului de hotărâre.
Primar
Tanaselea Ion

3

RAPORTUL DE SPECIALITATE
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand
Primariei Urecheni
Avand in vedere :
o prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata,
„Art. 2- (1)Contabilitatea este o activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea,
gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute
din activitatea persoanelor prevăzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu
privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi
potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
Art. 6- (1)Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării
ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.
(2)Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea
persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în
contabilitate, după caz.
Art. 10- (1)Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la
art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaţia gestionării entităţii respective.
Art. 11 - Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea
de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
Art. 18-Contabilitatea instituţiilor publice asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor
încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăţilor de casă şi a cheltuielilor
efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice
elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.”
o prevederile Ordonantei de Guvern privind controlul intern si controlul financiar
preventiv , nr.119/1999- republicata;
„art.2 (c) - „control financiar preventiv - activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea
acestora;”
art.3 - „controlul intern are următoarele obiective generale:
- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiilor publice, stabilite în
concordanţă cu propria lor misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi
eficienţă;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii;
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a
datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de
informare publică adecvată prin rapoarte periodice.”
art.5 - „Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să
realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii,
eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.”

stabilesc normativele proprii de cheltuieli, de natura celor care fac
obiectul prezentei ordonanţe, prin hotărâre a consiliului local, respectiv hotărâre a consiliului
judeţean."

o
prevede
rile
Legii
nr.
258
din 3
noiemb
rie
2015
pentru
modific
area şi
comple
tarea
Ordon
anţei
Guver
nului
nr.
80/200
1
privind
stabilir
ea
unor
normat
ive de
cheltui
eli
pentru
autorit
ăţile
admini
straţiei
publice
şi
instituţ
iile
publice

Avand in vedere referatul intocmit de catre doamna Vartolomei Maria din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, expunerea de motive si
proiectul de hotarare avizez favorabil proiectul de hotarare cu privire la stabilirea
consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, masinile si utilajele apartinand
Primariei Urecheni

Secretar,
Axinte Ovidiu

„ .La
articolul 1,
după
alineatul (4)
COMUNA URECHENI
se introduce
CONSILIUL LOCAL
un nou
alineat,
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005
alineatul
(5), cu
HOTĂRÂREA Nr 66
următorul
Din 28.11.2017
cuprins:
privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele, masinile si
"(5)
utilajele apartinand Primariei Urecheni
Unităţile
administrati
v-teritoriale

1

Consiliul Local al comunei Urecheni;
Avand in vederea prevederile Legii Contabilitatii, nr.82/1991-republicata , Ordonanta
Guvernului privind controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata;
Avand in vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea si completarea OG
nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si
institutii publice;
Luând act de Expunerea de motive, înaintată de Primarul comunei domnul Tanaselea Ion si
Raportul de specialitate , intocmit de Compartimentul financiar contabil;
Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.2, din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata.
HOTĂRĂSTE :
Art. 1 Se aproba consumul de combustibil lunar pentru autoturismele, masinile si utilajele care
deservesc activitatea proprie a Primariei Urecheni, conform anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare;
Art. 2 Nu se considera depasire la consumul de carburant normat pe autoturism, masini si utilaje ,
consumul care la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul
total de autoturisme, masini si utilaje aprobat pe institutie;
Art. 3 Primarul comunei, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care
Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Urecheni , va lua toate masurile
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;
Art.4 Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor si persoanelor interesate.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din13 consilieri prezenți, din
totalul de 13 a celor în funcție.

2

Anexa Nr 1 la HCL Urecheni Nr 66/28.11.2017

NORMATIV CONSUM CARBURANT PENTRU AUTOTURISMELE, MASINILE SI
UTILAJELE APARTINAND PRIMARIEI URECHENI

Nr.crt

Marca si tipul

Consum mediu/
Nr.inmatriculare

Litri/100km/ora
De functionare

Limita maxima
litri/luna/vehicul(sau
Conform Ordonantei
nr.80/2001 modificata)

1

Autoturism Dacia Duster

NT16 PCU

100 litri motorina /luna

2

Autoutilitara Dacia

NT 05 YSD

100 litri motorina /luna

3

Ifron

URECHENI
1001

6 l /ora

200 litri motorina /luna

4

Buldoescavator
KOMATSU

URECHENI

10 l /ora

800 litri motorina/luna

Autogreder

URECHENI

8 l /ora

300 litri motorina /luna

250 litri motorina/luna

5

1140

1122
6

Microbuz scolar

NT 10 SGU

12 l /100 km

7

Autoutilitara MAN
(utilaj multifunctional
pentru deszapezire si
interventii)

NT 17 PCU

40 l/100km in
localitate
35 l /100km in
afara localitatii
30 l/ora utilizare
cu incarcatura

8

Tractoras Wiking MT

30 litri benzina/luna

9

Motofierastrau,cositoare,

30 litri benzina /luna

generator de curent

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Livada Fanica

3

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTĂRÂREA NR 67
Din 28.11. 2017
privind implementarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea serviciilor medico-sociale
in Comuna Urecheni”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Urecheni, în calitatea sa de
inițiator,prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Urecheni;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a
căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată privind un proiect integrat pentru
dezvoltarea serviciilor medico-sociale in Comuna Urecheni, sat Urecheni, judetul Neamt,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea serviciilor
medico-sociale in Comuna Urecheni”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în
cadrul Proiectului si sumele necesare cofinantarii si cheltuielilor neeligibile.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și obiectivele/operatorii deserviți de Proiect, dupa caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. – Proiectul este negenerator de venituri, agentii economici si numarul de locuitori deserviti in
mod nediscriminatoriu este prezentat in anexa.
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Urecheni,
Ion Tanăselea.
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Urecheni, în termenul
prevăzut de lege, primarului Comunei Urecheni și prefectului județului Neamt și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a Comunei Urecheni.

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
Secretar

Livada Fanica

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa Nr 1 la HCL Nr 67 /28.11.2017

1. Numar de locuitori deserviti de investitie este de 3343 locuitori;
2. Suprafata constructie reablitata 275 mp;
3. Valoarea investitiei este conform bugetului indicativ Anexa Nr 2 la prezenta hotarare.

Raport
privind implementarea proiectului „Proiect integrat pentru dezvoltarea serviciilor medico-sociale in
Comuna Urecheni”

Necesitatea si oportunitatea investitiei rezulta din:
• Existenta unei cladiri publice (Cladirea dispensar Urecheni) pentru servicii medicale si interventii in
cazuri de urgenta în stare avansată de degradare, care nu dispune de spații și conditii corespunzatoare
desfasurarii acticvitatilor, motiv pentru care nu este posibila utilizarea si valorificarea cladirii la
capacitate maxima.
Principalele obiective urmarite prin realizarea investitiei sunt:
• imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in Comuna Urecheni, asigurand cresterea nivelului de
sanatate, educational si social al populatiei si a gradului de confort al acesteia;
• cresterea nivelului socio-economic al orașului, stimuland mentinerea populatiei in mediul rural, in
special a tinerilor;
• crearea unor conditii adecvate pentru realizarea de interventii eficiente ale medicului de familie,
ambulantei, pompierilor pe raza Comunei Urecheni;
• creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de cultura a tuturor cetăţenilor (copii, tineri, adulţi,
vârstnici şi persoane cu handicap) Comunei Urecheni, prin participarea la activitati preventive in
domeniul sanatatii si a prevenirii riscurilor;
• dezvoltarea activităţilor de preventie în Comuna Urecheni, în corelaţie cu programele naţionale de
preventie si reducere a riscurilor;
•

creşterea participării tuturor locuitorilor de pe raza orașului la activităţi cu caracter preventiv; o
creşterea numărului de copii şi tineri din orașul care participă la activitati de educatie sanitara si
pentru situatii de urgenta.

•

Numarul de locuitori al Comunei Urecheni la ultimul recensamant era de 3343 (recensamant 2011).

•

Consiliul Local URECHENI isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a
investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care aceasta va fi data in exploatare.
o Consiliul Local URECHENI isi ia angajamentul sa prevada lucrarile in Bugetul Local pentru
perioada de realizare a investitiei.URECHENI isi ia angajamentul sa suporte toate cheltuielile
ne-eligibile aferente investitiei.

Ovidiu Axinte

HG 907/2016 - Buget indicativ (Euro)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
Data întocmirii devizului general
09/11/2017
din SF/DALI
Submăsura
7.6
Cheltuieli
Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
EURO
EURO
EURO
1
2
3
4
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
8.502
0
8.502
1.1 Obţinerea terenului
0
1.2 Amenajarea terenului
8.502
8.502
1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
0
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii
1.256
1.256
4.504
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
1.300
5.804
3.1 Studii
582
0
582
3.1.1. Studii de teren
582
582
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
0
3.1.3. Alte studii specifice
0
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
0
3.3 Expertizare tehnică
647
647
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
539
539
3.5 Proiectare
1.736
800
2.536
3.5.1. Temă de proiectare
0
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz
1.336
general
1.336
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
0
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie
0
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
400
800
1.200
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
500
500
3.7 Consultanţă
650
0
650
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
650
650
3.7.2. Auditul financiar
0
3.8 Asistenţă tehnică
350
0
350
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
100
0
100
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
100
100
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
0
3.8.2. Dirigenţie de şantier
250
250
Cheltuieli Cap.3 se încadrează în limita de 10%
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
35.287
0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
35.287
4.1 Construcţii şi instalaţii
30.587
30.587
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
2.200
2.200
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de
transport
0
4.5 Dotări
2.500
2.500
4.6 Active necorporale
0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
451
1.163
1.614
5.1 Organizare de şantier
250
0
250
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
250
250
5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului
0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
201
163
364
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
0
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
163
163
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi
pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
38
38
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
163
163
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
0
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
1.000
1.000
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate
0
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste - total, din care:
0
0
0
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
0
6.2 Probe tehnologice şi teste
0
TOTAL GENERAL
50.000
2.463
52.463
actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
50.000
2.463
52.463
Valoare TVA
9.788
9.788
Curs EURO 4.64

62.251

TOTAL GENERAL inclusiv TVA
LEI
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ

EURO

Plan Financiar

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinanțare privată, din care:
- autofinanțare
- împrumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Cheltuieli
Cheltuieli
eligibile
neeligibile EURO
EURO

50.000

12.251

25.000

Total

